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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৮৪.১৯.০০৪.১৮.২২৭ তািরখ: 
০৭ নেভ র ২০১৮

২৩ কািতক ১৪২৫

িবষয:় লনালনা   ওয়াস ারওয়াস ার   জজ   ১৬ ৫১৬ ৫   পদপদ   র াজ খ ােতরাজ খ ােত   জনজন   সং াসং া ।।
: জন শাসন ম ণালেয়র ারক নং-০৫.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০২০.১৮-১৪৩, তািরখ-২৫/০৭/২০১৮।

            উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জন শাসন ম ণালয় লনা ওয়াসার জ  িন বিণত মাট
১৬৫ (একশত য়ষি )  পদ রাজ খােত অ ায়ীভােব জেন েল স িত াপন কেরেছ।

ঃঃ  নংনং পেদরপেদর   নামনাম পদসং াপদসং া মম
১। িনবাহী েকৗশলী ০৩(িতন)
২। উপ- ধান িহসাবর ণ কমকতা ০১(এক)
৩। উপ- ধান (পিরক না) ০১(এক)
৪। সহকারী া ামার ০১(এক)
৫। সহকারী েকৗশলী ০৫( াচ)
৬। রসায়নিবদ ০১(এক)
৭। সহকারী ধান (পিরক না) ০১(এক)
৮। িহসাবর ণ কমকতা ০১(এক)
৯। উপ-সহকারী েকৗশলী ০৯(নয়)
১০। রাজ  কমকতা ০৩(িতন)
১১। সহকারী রসায়নিবদ ০১(এক)
১২। সহকারী ভা ার কমকতা ০১(এক)
১৩। সহকারী া েপাট অিফসার ০১(এক)
১৪। কি উটার অপােরটর ০২( ই)
১৫। অিফস সহকারী-কাম-কি উটার া িরক ০৩(িতন)
১৬। াব টকিনিশয়ান ০১(এক)
১৭। মকািনক (অেটােমাবাইল) ০১(এক)
১৮। ইনেটক পা  টকিনিশয়ান ০৩(িতন)
১৯। ি য়ার ওয়াটার পা  টকিনিশয়ান ০৩(িতন)
২০। ইেলকি ক াল টকিনিশয়ান ০৩(িতন)
২১। মকািনক াল টকিনিশয়ান ০৫( াচ)
২২। ইনেজকশন সাি ং মিশন টকিনিশয়ান ০১(এক)
২৩। া মাি ং মিশন টকিনিশয়ান ০১(এক)
২৪। িফিলং/ লেবিলং/র◌্যািপং টকিনিশয়ান ০৩(িতন)
২৫। িনরাপ া পিরদশক ০১(এক)
২৬। ি টেম  া  অপােরটর ০৩(িতন)
২৭। সি িফউগাল/টারবাইন/সাবমািসবল পা  সহকারী টকিনিশয়ান ২৪(চি শ)
২৮। পাইপ লাইন পিরদশক ০৬(ছয়)
২৯। পাইপ লাইন িম ী ২৪(চি শ)
৩০। িডএমএ ভা ভ অপােরটর ১২(বােরা)
৩১। জনােরটর টকিনিশয়ান ০১(এক)

১



৩২। িলফট অপােরটর ০১(এক)
৩৩। ইনেজকশন ও াি ং মিশন হলপার ০২( ই)
৩৪। া মাি ং মিশন হলপার ০২( ই)
৩৫। িফিলং/ লেবিলং/র◌্যািপং হলপার ০৬(ছয়)
৩৬। অিফস সহায়ক ০৩(িতন) আউ

ট 
সা
িসং

৩৭। িনরাপ া হরী ১৬( ষাল)
৩৮। পির তা কম ০৯(নয়)

মাটমাট  =  = ১৬ ৫১৬ ৫((একশতএকশত   য়ষ িয়ষ ি ))

               এ েণ, লনা ওয়াসার জ  উপেরা  ১৬৫  পদ রাজ খােত অ ায়ীভােব জেন অথ িবভােগর স িত দােনর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

সং ি ঃ বণনামেত।

৭-১১-২০ ১৮

সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

শখ মিন ামান
উপসিচব

ফান: ৯৫১৪৩৬৮
ইেমইল:

lgdwatersupply3@gmail.com

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৮৪.১৯.০০৪.১৮.২২৭/১(৫) তািরখ: ২৩ কািতক ১৪২৫
০৭ নেভ র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপনা পিরচালক, লনা ওয়াসা, লনা।
২) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ।
৩) উপসিচব, সও -৫ শাখা, জন শাসন ম ণালয়।
৪) া ামার, া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ।
৫) সংি  নিথ।

৭-১১-২০ ১৮

শখ মিন ামান 
উপসিচব
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